
Vrijwilliger 

worden bij anbn?
Je hebt een eetstoornis (gehad) of jouw familielid of 
naaste heeft een eetstoornis (gehad) en je wil iets doen 
met met jouw ervaringen... Inspireer anderen en zet je 
ervaringen in!

Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen



Informeren

Zelf een voorstel?

Laat van je horen!
Wat bieden wij?

of

Wat verwachten wij? Is jouw interesse gewekt?

Delen Ontmoeten

Bij ANBN kan je je als vrijwilliger inzetten op een manier die bij jou past. 

Je bent goed op weg naar herstel 
zodat je sterk genoeg bent om lid te 

zijn van ons team.
Je leven wordt niet meer beheerst 
door de eetstoornis (van jezelf of je 
naaste) en je ziet het zitten om je 

ervaringen te delen.

Praatgroepen begeleiden
Workshops geven

Over je ervaringen schrijven
ANBN promoten

In gesprek gaan met mensen
Online zelfhulp bieden

Meewerken aan onderzoek

Ontmoetingsactiviteiten organiseren
Meedenken over acties

Een fijn team waarin je samen kan 
werken aan het voorbereiden en 

begeleiden van activiteiten.
Regelmatig overleg, om te leren 

uit wat goed loopt en wat nog kan 
verbeteren. 

Je vindt ons Inloophuis in Leuven:
Blijde Inkomststraat 113

info@anbn.be
www.anbn.be

De drie pijlers van onze werking zijn:

Voel jij ook dat er nood is aan een aanbod voor lotgenoten en omgeving? 
Wil jij ook een bijdrage leveren, vanuit jouw persoonlijke ervaringen?

Je hebt een eetstoornis (gehad) of jouw familielid of naaste heeft een 
eetstoornis (gehad)



Signaalkaart 

eetstoornissen
Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen



Eetgedrag signalen Psychosociale signalen Lichamelijke signalen
Zelf een voorstel?

• Te veel of te weinig eten
• Willen eten op afwijkende tijdstippen of 
 juist op vaste tijden
• Maaltijden overslaan, vaak ‘geen trek’ 
 hebben
• Voortdurend bezig zijn met eten, lijnen
 en calorieën tellen
• Stiekem weggooien van eten
• Na het eten naar het toilet gaan om te
 braken
• Stiekem hamsteren van voedsel (vb. op
 eigen kamer)
• Stiekem gebruik van laxeermiddelen,
 plas- of dieetpillen
• Niet willen eten waar anderen bij zijn, of
 het eetgedrag juist aanpassen
• Verpakkingen lezen en letten op
 calorieën, extreem kieskeurig met eten
• Graag willen helpen met eten koken,
 maar zelf nauwelijks eten
• Smoezen en trucs gebruiken om niet te
 hoeven eten
• Treuzelen of ‘spelen’ met eten tijdens
 maaltijden
• Vermijden van situaties waarin gegeten
 wordt (feestjes, traktaties)
• Stiekeme eetbuien: lege verpakkingen,
 ‘verdwenen’ voedsel ( vb. uit koelkast)

• Voortdurend voor de spiegel staan of op 
 de weegschaal staan
• Een irreële angst om snel bij te komen
• Zichzelf te dik voelen
• Geloven dat slanker zijn gelukkig maakt
• Het bezoeken van allerlei websites over
 eten en lijnen
• Rusteloos, hyperactief gedrag, veel in
 beweging zijn
• Overmatig sporten (vaak individueel)
• Faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen
• Overdreven prestatiegericht en
 perfectionistisch gedrag (vb. in sport,
 studie, werk)
• Sterke stemmingswisselingen,
 prikkelbaarheid
• Angsten en paniekaanvallen
• Afspraken afzeggen, ontwijken van
 sociale contacten
• Ruzie maken, last hebben van
 spanningen en irritaties
• Somberheid, depressiviteit, huilbuien
• Vermindering van interesse,
 concentratieproblemen
• Stelen (van etenswaar of
 laxeermiddelen)
• Niet meer rondkomen met eigen (zak)geld

Je hebt een eetstoornis (gehad) of jouw familielid of naaste heeft een 
eetstoornis (gehad)

• Veel aankomen, afvallen of 
 schommelen in gewicht
• Vage klachten (hoofdpijn, moeheid,
 lusteloosheid)
• Menstruatieklachten
• Keelpijn, heesheid, opgezette 
 speekselklieren
• Gebitsproblemen (gaatjes)
• Het koud hebben (met name aan
 handen en voeten)
• Maag- of darmklachten (buikpijn,
 misselijkheid, brandend maagzuur)
• Spierslapte, duizeligheid, flauwte
• Hartkloppingen of ademnood
• Wondjes op vingers en handen (door
 geforceerd braken)
• Slaapproblemen, er moe uitzien
• Futloos of broos haar

Bron: NAE–kenniscentrum (www.naeweb.nl), 
Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen 2006, 

“Omgaan met eetproblemen dr. H.W. Hoek 1997”



Hoe reageren 

bij een eetstoornis?
Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen



Stap 1: Signalen herkennen

Stap 3: Gesprek waar je concreet benoemt en luistert

Stap 4: Schakel hulp in

Stap 2: Fase of probleem? 

Zelf een voorstel?

Je hebt een eetstoornis (gehad) of jouw familielid of naaste heeft een 
eetstoornis (gehad)

Een eetstoornis herkennen is niet altijd eenvoudig. Mensen met een 
eetstoornis houden hun problemen vaak verborgen en worstelen nogal 
eens met ontkenning of schuldgevoelens. Toch is het tijdig signaleren 
van problemen erg belangrijk om ook snel hulp te kunnen bieden. Op 
de signalenkaart vind je een overzicht van de meest voorkomende 
signalen van eetstoornissen. Wanneer je meerdere signalen herkent, 
ga dan over naar stap 2.

In deze stap spreek je de persoon in kwestie aan. In de eerste plaats is 
het belangrijk dat je vanuit jezelf spreekt. Bv.: “Ik merk dat je de laatste 
tijd wat minder eet.” of “Ik maak me zorgen om je. Ik heb de indruk dat 
je het moeilijk hebt. Wil je er iets over vertellen?” Wat je beter niet kan 
doen is verwijten maken. Bv.: “Je eet te weinig, je moet meer eten!” 
of “Je bent niet goed bezig!” Wanneer je tot de conclusie komt dat er 
meer aan de hand is, kan je best overgaan naar de volgende stap. Ook 
wanneer de persoon zelf de ernst van het probleem niet inziet, is het 
belangrijk om hulp te zoeken.

Een eetstoornis kan psychisch een zware 
last worden. Niet enkel voor de persoon met 
de eetstoornis, maar ook voor zijn of haar 
omgeving. Probeer deze last niet alleen te 
dragen, maar schakel tijdig hulp in. Praat erover 
met een ouder, leerkracht, vertrouwenspersoon, 
CLB-consulent of een andere hulpverlener. 
Deze mensen beschikken over de nodige 
kennis om jou en de persoon in kwestie te 
helpen. Voor een lijst met contactgegevens 
van hulpverleners die ervaring hebben met 
eetstoornissen kan je bij ons terecht.

Niet elk signaal rond eetproblemen wijst meteen op een eetstoornis. Het 
komt wel voor dat mensen een fase hebben waarin ze problematisch 
met eten omgaan, waar ze vanzelf terug uitgroeien. Als de signalen 
echter regelmatig of steeds vaker voorkomen en blijven duren ga je 
best over naar stap 3.

Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen

Inloophuis | Blijde Inkomststraat 113, 
3000 Leuven

www.anbn.be | info@anbn.be


